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Ö n s ö z

COVID-19'un Avrupa Birliği, halkı ve şirketleri üzerinde 
hızlı ve yıkıcı bir etkisi oldu. Yakın geçmişte örneği 
yaşanmamış çapta bir bireysel etkileşme, en az 2007 
mali kriziyle karşılaştırılabilecek büyüklük ve önem 
düzeyinde ekonomik ve sosyal bir şok dalgasını 
berberinde getirebilecek. Gerekli karantina ve tecrit 
önlemleri, hane halklarının tüketim faaliyetleri üzerinde 
geniş ve acil bir etkiye yol açmış olup, bu da yakın 
gelecekte mali takviyenin iş kayıpları ile sağlanacağı 
anlamına gelmektedir. Özellikle likiditesi sınırlı olan 
KOBİ'ler risk altında gözükmektedir.
“Otomotiv Sektörü” (yedek parka servis sağlayıcıları 
onarım / bakım, parça / aksesuar / akışkan satışı, araç 
kiralama / leasing, bayi vb.), çoğu KOBİ olmak üzere, 
genel olarak otomotiv üretim endüstrisi için çalışan 
sayısından 1 milyon daha fazladır ve 4,3 milyondan 
fazla çalışanı istihdam eden yarım milyon şirketi bir 
araya getirmektedir(1.) Bu nedenle, Avrupa Birliği 
ekonomisinin işlevselliğine katkıda bulunan önemli bir 
ekosistemdir. COVID-19'un bu kadar önem arz eden bir 
sektör üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için, Avrupa 
Komisyonu, Avrupa ticaret birliklerinden rakamsal veri 
ve önerilerini kapsayan bildirimler talep etti. Bunu 
yapmak için, bağımsız otomotiv yedek parça 
distribütörlerini temsil eden FIGIEFA (30.000 şirket 
tarafından işletilen ve 350.000 çalışan istihdam eden, 
50.000 satış yeri) kendi sektörü için internet üzerinden 
bir anket başlatmış ve bağımsız otomotiv yedek parça 
pazarının hızlı bir şekilde toparlanması kapsamında 
diğer paydaşlarla karşılıklı görüş alış verişinde 
bulunmuştur. Bu doküman internet üzerinden yapılan 
anket sonuçlarının bir özetidir.
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FIGIEFA, COVID-19'un bağımsız otomotiv 
yedek parça distribütörlerinin operasyonları 
ve toparlanma ihtiyaçları üzerindeki etkisini 
değerlendirmek için söz konusu 
distribütörlere açık bir anket 
gerçekleştirmiştir. Bu anketin soruları 
FIGIEFA Sekreterliği tarafından hazırlanmış 
ve Kurul tarafından onaylanmıştır. 

Sorular üç konuyu kapsamaktadır:
• COVID-19 krizinin işletmelere etkisi
• COVID-19 krizinin iş gücüne etkisi
• COVID-19 kriziyle mücadele için alınan 
kamu önlemleri

Internet üzerinden doldurulacak anket için 
hazırlanan form FIGIEFA’nın üye ülkelerdeki 
dernekleri tarafından üye şirketlere 
dağıtılmıştır. Katılımcılar 15 Nisan - 22 Mayıs 
2020 tarihleri arasında internet üzerinden 
formu doldurmuşlardır.

İş gizliliği hassasiyeti kapsamındaki soruları 
yanıtlamaktan kaçınabilecek işletmeler 
olabileceği düşüncesi ile, tüm sürecin 
tamamen anonim olarak işleyeceği ve 
katılımcılara üst düzey gizlilik şartlarının 
sağlanacağı garanti edilmiştir.
Esneklik sağlamak, katılımı teşvik etmek ve 
katılımcıların kendilerince en önemli 
bahşettiği sorulara odaklanmalarını 
sağlamak için tüm soruları cevaplamak 
zorunlu kılınmamıştır. Buna bağlı olarak, tüm 
sorular için toplamlar % 100’ü bulmayabilir.
Bu rapor konu ile en yüksek seviyede 
bağlantısı bulunan verileri bir araya getirir.

Katılımcıların Profili

Ankete her ülkeden, farklı büyüklüklerde 408 
farklı şirket katılmıştır.

Bunların yaklaşık % 80'i (326) Avrupa Birliği 
kriterlerindeki tanımlamaya göre KOBİ'lerdir. 
Sadece beş katılımcı 5.000'den fazla çalışan 
istihdam etmektedir. 75 şirketin yıllık cirosu 
50 milyon € 'dan fazladır.

Ankete katılanların% 95, 83'ü (391) Avrupa 
Birliği üyesi şirketlerdir; geriye kalanlar 
neredeyse tüm üye devletlerden4 ve Avrupa 
Birliği'nin yoğun ve entegre şekilde ticari 
bağlantılara sahip olduğu komşu ülkelerden5

gelmektedir.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, katılımın ve 
yanıtların yoğunlaştığı kesim, halk sağlığı 
krizinin büyüklüğü nedeniyle karantina ve 
tecrit koşullarının daha geniş ve uzun süre 
yaşandığı ve durumdan en çok etkilenen üç 
ülkeden% 68,38'i (279), İtalya, İspanya ve 
Fransa'dan gelmektedir. 

408 yanıtlanma

Avrupa genelinde

KOBİ'lerin % 80'i dahil.



COVID-19 krizinin işletmeler üzerindeki etkisi

Sektördeki şirketlerin yaklaşık % 60'ının (241) herhangi bir kısıtlama olmaksızın ticari 
faaliyetlerini sürdürmesine izin verildi ve çok azı (sadece 3 tanesi) tamamen kapanmaya 
zorlandı. Şirketlerin geri kalan % 40'ı (164) faaliyetlerine devam edebilmektedir, ancak bu  
vakalara ve ülkelere bağlı olarak farklı nitelik ve büyüklük sınırlamalarına tabidir.

İster B2B ister B2C operasyonları olsun, şirketlerin çoğu ticari yerleşkelerini açık tutabilmiştir. 
Özellikle, B2B ticari yerleşkelerinin neredeyse % 80'i açık kalmıştır. Bununla birlikte, B2C ticari 
yerleşkelerinin  neredeyse % 45'inin, çoğunlukla  bireysel ve özel tüketicilerin alışveriş 
kısıtlamalarından kaynaklandığı üzere, sınırlama önlemleri kapsamında kapatılması 
gerekmiştir.
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Şirketiniz hala, mevcut koşullarda faaliyetlerine devam etme iznine sahip midir?

Evet, tümüyle

Evet, ama kısmen

Hayır

Ticari yerleşkeleriniz hala açık mı?

B2B/ Profesyonel müşterilere satış B2C/ Tüketicilere satış



Birçok durumda/ülkede kısıtlamalar olmakla birlikte, işletmelerin çoğunun faaliyetlerine 
devam etmelerine izin verilmesine rağmen satışlarda belirgin bir düşüş yaşandı. Bu düşüş 
Mart ayının ortasından başlayarak birçok ülkede karantina tedbirlerinin uygulanması ile 
birlikte önemli ölçüde hızlandı ve ekonomiyi fiili olarak durağan hale getirdi. İlk çeyrek için 
herhangi bir kayıp olmadığını bildiren şirketlerin oranı %13 iken, Mart ortası itibariyle bu oran 
%3’e indi. Aynı şekilde, ankete katılan şirketlerin yarısından fazlası ilk çeyrekte üçte birden 
daha az kayıp yaşadığını belirtirken, yine ankete katılan şirketlerin yarısından fazlasının Mart 
ortası itibariyle kayıplarının %50’den fazla olduğu görülüyor. Ankete katılan şirketlerin 
neredeyse %30’u ise satışlarda üçte ikiden fazla düşüş olduğunu bildirmiştir.

Ticarete devam etme serbestisine rağmen, özellikle Mart ayının 

ortalarından bu yana satışlar belirgin şekilde düştü.

.
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2019 aynı dönemine kıyasla şirketinizin satışlarındaki toplam tahmini etki ne kadar?

Negatif bir etkilenme yok

Geçen yılın %10-33% altında

Geçen yılın %50-60 altında

Henüz bilmiyorum

1.Çeyrek-2020 Mart ortası itibari ile

Geçen yılın %10 altında

Geçen yılın %33-50 altında

Geçen yılın %50-60 altında

Pozitif etki



COVID-19 krizinin işgücü üzerindeki etkisi

Hak sahibi şirketler, bu tür düzenlemeler kamu yetkilileri tarafından oluşturulduğunda, büyük 
ölçüde kısmi işsizlik için olan düzenlemeleri kullanma eğilimine girmişlerdir. Katılımcılardan 
sadece onda biri çalışanlarının % 10'undan daha azı için bu hizmetlere başvurmayı planlarken, 
dörtte üçünden fazlası ekiplerinin üçte birinden fazlası için ve hatta yarısından fazlası da 
çalışanlarının çoğunluğu için bu düzenlemeleri uygulayacaklarını belirtmişlerdir. Bu 
düzenlemeler ekonomik faaliyetler yavaşlarken maliyetleri düşürmek için önemli bir unsur 
teşkil etmekte ve uzun vadede istihdam seviyelerinin korunmasına olanak vermektedirler. Bu 
yüzden şirketlerin neredeyse% 85'i bu tür düzenlemeleri mevcut şartlar dahilinde belirli bir 
seviyeye kadar kullanmayı tercih etmektedirler.

Hak sahibi şirketlerin dörtte üçünden fazlası, çalışanlarının üçte birinden 

fazlası için kısmi işsizlik düzenlemelerinden faydalanmışlardır.
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Hükümetinizin sağladığı kısa çalışma / kısmi/ geçici işsizlik düzenlemelerini şirketiniz 
içinde uygulamakta iseniz, çalışanlarınızın yüzde kaçı bu düzenlemelerden 

faydalandı ya da faydalanıyor?

%10’dan az

%10-33 arası

%33-50 arası

%50-66 arası

%66’dan fazla



Katılımcıların sadece beşte biri kısa ve orta vadede istihdam düzeylerini 
düşürmeyeceklerinden emin gözükmektedirler. Katılımcıların yaklaşık dörtte biri zaten iş 
sayısını azaltmayı planlamakta ya da kararı şimdiden uygulamaktadır. En endişe verici olanı, 
yarısından fazlasının henüz istihdam açısından gelecekteki gelişmeleri tahmin edememesi ve 
önümüzdeki günlerde ve haftalarda olabilecek gelişmelere bağlı olarak karar almak zorunda 
kalacağıdır. Eğer yılın başındaki kayıplar bir faaliyet artışı ile hızlı bir şekilde telafi edilemez ise, 
birçoğu istihdamı azaltmak zorunda kalabilir.

Ankete katılanların yarısından fazlası, özellikle hızlı bir iyileşme olmazsa, 
istihdamı kriz öncesi seviyelere taşıyabileceklerinden emin değil.
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Mevcut durum sebebi ile ya da krizin uzaması ihtimaline karşı çalışan sayısında 
azaltmaya gitmeyi planlıyor musunuz?

Henüz bilmiyorum/ Hızlı bir 
iyileşme gerçekleşmez ise 
muhtemelen

Hayır

Hâlihazırda azaltmak üzereyim

Şimdiden azalttım



COVID-19 kriziyle mücadele için alınan için kamusal önlemler

İlginç bir şekilde, katılımcıların büyük bir çoğunluğu, ister kısıtlayıcı tedbirler (ör: tutuklanma), 
ister destekleyici (ör: mali destek) olsun, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde alınan tedbirler 
hakkında bilgilendirilmiş durumdadır. Ancak, şirketlerin neredeyse% 50'si Avrupa Birliği 
üzeyinde atılan adımlar hakkında bilgi sahibi değidir. Bu durum, şirketlerin Avrupa Birliği'nin 
faaliyetleri hakkındaki bilgi eksikliğinin yanı sıra ulusal önlemlerin daha baskın ve yaygın olarak 
izlendiği gerçeğini göstermektedir. Nitekim bu da, Avrupa Birliği’nin destekleyici önlemlerinin 
Üye Devletlerin ulusal düzenlemeleri aracılığıyla yönlendirilmesinden kaynaklanıyor olabilir.

Katılımcıların en iyi ihtimal ile yarısı AB tedbirlerinin farkındayken, 
neredeyse hepsi ulusal tedbirler hakkında bilgi sahibi.
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Kamusal otoriteler tarafından alınan (yasaklayıcı ya da destekleyici tedbirler) 
hakkında genel olarak bilgi sahibi misiniz?

Avrupa Birliği seviyesinde Ülke seviyesinde Bölgesel/ yerel seviyede

Evet Hayır



Birçok uzman erken aşamalarda şirketlerin ve özellikle KOBİ'lerin likidite sorunları ile karşı karşıya 
kalabileceklerine yönelik uyarılar yayınladı. Ekonomik değerlerin küresel bir çöküşe sürüklenmemesi için kamu 
yetkilileri şirketlerin likiditeye erişimini kolaylaştırmaya yönelik çeşitli tedbirler almıştır ve şirketler bu 
önlemler hakkında bilgilendirilmişlerdir. Örneğin, ankete katılanların beşte dördünden fazlası, kredi garantileri, 
vergi ve sosyal güvenlik ödemelerinin ertelenmesi gibi önlemler hakkında kendilerinin uygun bir şekilde 
bilgilendirildiklerini belirtmişlerdir.

Bununla birlikte, bu tür teşvikler için adayların başvuru onay oranları hala oldukça düşüktür. Vergi ve sosyal 
güvenlik ödemelerinin ertelenmesi taleplerinin çoğu olumlu bir geri bildirim aldığı halde, bunların üçte birine 
yakın bir kitle hala bir yanıt beklemektedir. En olumsuz durum ise sadece kamu otoritelerini değil, bankalar 
gibi finansal kurumları da içeren kredi garantileridir. Bu, ek işlemlerin devreye girmesi sonucu başvuruların 
sonuçlanmasında gecikme yaratmakta ve başvuranların çoğu hala olumlu ya da olumsuz bir yanıt 
alamamaktan şikayet etmektedirler. Bu tür önlemlerin uygulanmasında hızlı geri dönüş faktörünün 
benimsenmesi ve işlevsel hale getirilmesine destek verilip, süreçlerin hızlandırılması çok önemlidir. Sektördeki 
şirketler ağırlıklı olarak sınırlı nakit akışına sahip KOBİ'lerdir ve herhangi bir gecikme, işletmenin kapanmasına 
neden olabilir.

Likiditeye erişimi kolaylaştırmak elzemdir ve fakat uygulama 
yöntemleri uzun zaman almaktadır.

.
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Destekleyici tedbirler hakkında kapsamlı olarak bilgilendirildiniz mi?

Evet Hayır

Vergi ve sosyal güvenlik 
ödemelerinde erteleme

Yardım ödeneği Kredi garantileri

Destekleyici önlemlerden yararlanmanız doğrultusunda 
müracaatınızın kabul edilme oranı nedir?

Vergi ve sosyal güvenlik 
ödemelerinde erteleme

Yardım ödeneği Kredi garantileri

Müracaatım kabul edildi

Müracaatım kabul edilmedi

Müracaatım henüz kabul edilmedi



Şirketlerin ihtiyaçları ve beklentileri

Nakitte kalma ve likidite durumu açık arayla, katılımcıların ilk endişesi olmaya devam 
etmektedir. Geleceğe yönelik net bir tablo çizilememesi ve tüketim talebinin hızla düşmesi, 
çoğu sınırlı likiditesi olan KOBİ'ler olmak üzere sektördeki şirketlerde olumsuz bir bakış açısı 
yaratmaktadır. Bu nedenle, birçok şirket kısa ve uzun vadede risklerini azaltmalarına yardımcı 
olan vergi ve sosyal güvenlik ödemelerinin veya kredi tesislerinin azaltılması ya da ertelenmesi 
gibi farklı somut önlemlere yönelmektedir. 
Kamu otoriteleri ve özellikle Avrupa Birliği düzeyindeki beklentiler konusunu 
detaylandırmaları istendiğinde, şirketler üç ana faaliyet alanı belirlediler:

Yeterli likidite sağlanması Bağımsız otomotiv yedek parka 
üretici şirketlerinin faaliyetlerinin 
önündeki engellerin kaldırılması

Kamu faaliyetlerini koordine 
etmek

• Tamir hizmetleri ve ürünleri için 
KDV oranının düşürülmesi
• 0% faiz oranlı kredi tahsisinin 
kolaylaştırılması
• Vergilendirmenin sadece fiili/ asıl 
faaliyete uyarlanması
• Geç ödeme durumlarında yaptırım 
uygulanmaması
• Şirketler için sübvansiyonlar ve 
tüketiciler için teşvikler sağlanması

• Taşıt üreticilerinin yedek parçalar 

üzerindeki tekelini sona erdirmek
• Araç içi bilgilendirme verilerine 
erişimi garanti etme
• Bağımsız yedek parça ve araç 
üreticilerinin bilgi edinme ağları için 
tamir ve bakım bilgilerine ve yedek 
parça tanımlamasına eşit erişimin 
sağlanması
MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDEKİ 
DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP 
MUAFİYETİ yönetmeliğini   devam 
ettirerek ve yükselterek mevzuatın 
kesinliğini sağlamak
• Araç parkının yenilenmesine 
yönelik zorlayıcı faaliyetler

• Özellikle Avrupa Birliği içindeki ve 

diğer sınırları yeniden açmak, 
• Vergi uyumlaştırması,
• İşletmelerin yeniden açılması için 
önlemlerin koordine edilmesi (AB içi 
haksız rekabetten kaçınmak)
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Kamu yetkililerinin ele almasını istediğiniz konular nelerdir?

Vergi ve sosyal güvenlik 
ödemelerinde erteleme

Genel likidite 
sorunları

Vergi ve Sosyal 
güvenlik 
ödemelerinde indirim 
ya da erteleme

Kredi ve 
borçlarda faiz 
indirimi ya da sıfır 
faiz uygulaması

Ödemelerin 
ertelenmesi

Doğrudan 
teşvikler

Kısmi işsizlik

Çok önemli Oldukça önemli Önemli değil



Sonuç

COVID-19'un kısa vadede otomotiv yedek parça sektörü üzerinde de son derece olumsuz bir 
etkisi olmuştur. Tamir hizmetleri ve yedek parça satışları önemli ölçüde azalma eğilimindedir. 
Şirketler ve iş gücü risk altındadır ve kamu yetkilileri tarafından kararlaştırılan uygun, hızlı ve 
sonuç olarak destekleyici önlemler alınmaz ise yok olma tehlikesi ile karşı karşıyalardır.
Gerekli önlemler kısa ve uzun vadeli hedefleri kapsamalıdır. Önlemler sadece konjonktürel talep 
düşüşü ile bağlantılı kalmayıp, şirketlerin ve işgücünün önümüzdeki aylarda ve yıllarda 
devamlılığının sağlanacağından emin olarak ekonomik ve sosyal etkiyi azaltmalıdır. Bu sayede, 
bağımsız otomotiv yedek parça pazarının araç dolaşımı üzerindeki katma değerinin dikkate 
alınarak zengin ekosistemimizin gelişmesini garanti etmek eşsiz bir fırsat doğuracaktır. Bağımsız 
otomotiv yedek parça pazarının çeşitli segmentlerini temsil eden büyük bir koalisyon kurulmuş, 
ayrıntılı ve somut tekliflerle bu konuda bir rehber belge* yayınlanmıştır.
Anketi yanıtlayan İrlandalı bir şirket temsilcisi, anketi “Ben bir savaşçıyım, savaşacağız” şeklinde 
sonlandırdı. Bu iyi bir özet. Şirketlerimiz krizin üstesinden gelmeye ve günlük faaliyetleri için 
karayolu taşımacılığına dayanan bireylere, şirketlere ve kamu hizmetlerine gerekli hizmetleri 
sunmaya devam etmek arzusundadır. Ancak bunu yapmak için doğru ekipmana ihtiyaç vardır: 
bizi ekonomik yavaşlamadan koruyan önlemler ve Avrupa'da nerede olurlarsa olsunlar 
tüketicilere çok markalı yenilikçi hizmetler ve çözümler sunarak rekabet gücümüzü korumamızı 
sağlayacak çerçeve düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.
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“Ben bir savaşçıyım, savaşacağız”
(İrlandalı anket yanıtlayıcısı)



FIGIEFA
1957 yılında kurulan ve merkezi Brüksel'de bulunan FIGIEFA, otomotiv yedek parça 
bağımsız distribütörlerinin Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler kurumlarına yönelik siyasi 
çıkarlarını temsil eden bir Avrupa federasyonudur. 20 ulusal derneği ve lider pazar 
oyuncularını bir araya getirmektedir.

Otomotiv yedek parçalarının bağımsız distribütörleri
Çoğunluğu KOBİ'ler olmak üzere 30.000 şirket tarafından işletilen 50.000'den fazla satış 
yerleşkesinden oluşan yoğun bir ağ ve 350.000'den fazla çalışanı ile Avrupa'dan bağımsız 
otomotiv yedek parça distribütörleri, tüm Avrupa'da güvenli, akıllı, sürdürülebilir ve 
uygun fiyatlı dolaşım için yenilikçi ve rekabetçi çözümler sunmaktadır. 500.000 şirket ve 
Avrupa yollarındaki 300 milyon aracı mükemmel durumda tutan 4,3 milyon çalışandan 
oluşan geniş  bir Avrupa otomotiv yedek parça ekosisteminin önemli bir bileşenidir.
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